
ال يخف��ى م��ا للبطالة من �آث��ار وخيمة على �ملجتم��ع يف �أغلب 
و�الجتماعي��ة  و�القت�صادي��ة  و�الأمني��ة  �ل�صيا�صي��ة  �أ�صع��دة 
�لنقاب��ات  �إىل تكوي��ن  �لبطال��ة  و�لثقافي��ة وغريه��ا، فت��وؤدي 
�ل�صلط��ة  �إىل زي��ادة �الحتجاج��ات عل��ى  ث��م  �لعمالّي��ة وم��ن 
كنتيج��ة لع��دم توفر فر���ض �لعمل �لذي يرتتب علي��ه �نخفا�ض 
دخ��ول �الإفر�د، فتح�صل �لفو�ص��ى �ل�صيا�صية، و�نحر�ف �ل�صلوك 
�الجتماع��ي للأف��ر�د حي��ث �ن �نخفا���ض �لدخل يعن��ي �رتفاع 
�لفق��ر وه��ذ� م��ا يدف��ع �إىل �رت��كاب �جلر�ئم ب���رف �لنظر عن 
نوعه��ا �و ت�صنيفها �أو درجتها، للح�ص��ول على �لدخول وتلبية 

�حلاجات �لتي مل ي�صتطيع �إ�صباعها يف ظل �لبطالة.
كذل��ك توؤدي �إىل �رتف��اع �لتخلف كنتيجة للجه��ل �لذي يح�صل 
بفع��ل �نخفا�ض �الإنفاق عل��ى �لتعليم و�ل�صحة، وه��ذ� ما يوؤثر 
عل��ى �مل�صت��وى �لثق��ايف و�لنف�ص��ي و�الجتماع��ي. و�إن زي��ادة 
�الحتجاج��ات تدف��ع بال�صلطة ونتيجة رغب��ة بقائها يف �حلكم 
و�لت���رف بامل��ال كي��ف م��ا ت�ص��اء دون رقي��ب �أو ح�صيب �إىل 
�إق�ص��اء مطاليب �جلماه��ري ب�رف �لنظر ع��ن �ال�صلوب �ملتبع 
يف �الإق�ص��اء �إن كان ناعم��ًا �أم ق��وًة!! وهذ� ما يزي��د من �إر�صاء 

�ال�صتبد�دية و�لدكتاتورية.
�أخ��ذت �لبطال��ة تتفاقم يف �لع��ر�ق ب�صكل كبري ج��د�ً ترت�وح ما 

ب��ن 30-50%، وحتى �الأ�صاليب �لتي �أُخذت ملعاجلتها مل تكن 
�ص��وى ذر �لرت�ب يف �لعيون، بل ونال��ت حتى خمرجات �لتعليم 
و�ص��واًل �إىل �نت�صارها ب��ن �صفوف �ل�صه��اد�ت �لعليا، وهذ� ما 
فتح �آفاق �لتفكري بالهجرة نحو �خلارج يف ظل �لعوملة و�لثورة 
�ملعلوماتي��ة �لتي �أ�صب��ح �لعامل يف ظلها كالقري��ة �لوحدة، �أي 
�إن ق��وة �ل�صب��اب �لتي تبح��ث عن �لعمل ور�غب��ة فيه ومل جتده، 
مع �إطلعه��ا على �لعامل وخ�صو�صًا �ل��دول �لغربية وباالأخ�ض 
�الأوربي��ة وما توفره من �حرت�م للإن�ص��ان وتوفري فر�ض �لعمل 
و�صهولة بيئة �الأعمال...�إلخ جتعل �لعاطل عن �لعمل م�رعًا يف 
�لهجرة، وهذ� بحد ذ�ته خ�صارة حقيقة للبلد �إذ مل يتم ��صتيعابها 

وتوظيفها بال�صكل �مللئم.
علم��ًا �أن �لذي يفكر يف �ل�صفر نحو �خل��ارج �أغلبهم من خريجي 
�لتعلي��م �ص��و�ء كان��و� �إعد�دي��ة �أم بكالوريو���ض �أم ماج�صتري �أم 
دكت��ور�ه، وه��ذ� ما ي�صري مب��دى �صوء �الأو�ص��اع �لد�خلية وعدم 
�رتياحه��م مل��ا يج��ري يف �لبل��د، �إذ مل يكن له��م ر�أي��ًا م�صموع 
وال ح��ًل ملمو�ض م��ن �أ�صحاب �الإد�رة و�لق��ر�ر، وهذ� ما يعرف 
ب�"هج��رة �الدمغ��ة"، وهي خ�ص��ارة حقيقية للبل��د ب�صبب حجم 
�الإنف��اق �ل��ذي بذلته �لدول��ة حتى ت�ص��ل بهذ� �الإن�ص��ان ليتعلم 
ويكون �صاحب �صهادة ومن ثم تقدميه هدية جمانية �إىل �لدول 
�لغربي��ة، دون مقاب��ل!! باالإ�صافة �إىل ع��دم م�صاهمته يف بناء 

�لبلد �لذي هو باأم�ض �حلاجة �إليه.

�إن �ل�صب��ب �لرئي�ض للبطالة يف �لع��ر�ق هو �القت�صاد �لريعي �أي 
�عتم��اد �القت�ص��اد �لعر�قي عل��ى مورد و�حد وه��و �لنفط، وهذ� 
�مل��ورد يت�ص��ف بع��دة �صفات م��ن بينها ع��دم ��صتق��ر�ر �أ�صعار 
�لنف��ط الأ�صب��اب �قت�صادية و�صيا�صي��ة وطبيعي��ة، وق�ر عمره 
�ص��و�ء ب�صب��ب نف��اذه �أم ب�صبب �نخفا���ض �أهميت��ه �القت�صادية، 
باالإ�صاف��ة �إىل �إنه ثروة عامة ال تقت���ر على �الأجيال �حلالية 
وال عل��ى �ملوظفن من �الأجيال �حلالية فقط، بل ينبغي حتقيق 
�لعد�لة �الجتماعية ما بن �الأجيال �حلالية من ناحية وما بن 
�الأجي��ال �حلالية و�الأجي��ال �مل�صتقبلية من ناحي��ة �أخرى، وال 
يخف��ى �أثره �ل�صلبي عل��ى �لبيئة. فالنفط مورد غري م�صتقر وذلك 
العتب��اره �صلعة عاملية وعدم قدرة �لبلد على �لتحكم فيه ب�صكل 
يتلئ��م مع �القت�صاد �لوطني بل خا�صع لعو�مل خارجية، ولذ� 
يطلق عليه " �صلعة عاملية "، فاأي تغري يطر�أ على �لنفط �صينتقل 
�إىل �القت�ص��اد �لوطني يف حال غياب �الإد�رة �ل�صليمة له، فمثل 
�رتفاع �أ�صعار �لنفط توؤدي �إىل �رتفاع عائد�ته ومن ثم �إير�د�ت 
�ملو�زن��ة وهذ� ما يدف��ع لزيادة �لنفقات ومن ث��م زيادة �لطلب 
عل��ى �ل�صل��ع و�خلدمات، وه��ذ� ما يت�صب��ب مب�ص��اكل �قت�صادية 
كث��رية، كالت�صخم و�رتفاع �صعر �ل���رف و�نخفا�ض �لت�صدير 
وزي��ادة �ال�صتري�د وعج��ز ميز�ن �ملدفوع��ات و�ملو�زنة �لعامة 
و�نخفا�ض �لنمو �القت�ص��ادي و�رتفاع حجم �لبطالة، عند عدم 

توفر بيئة ملئمة ت�صتقبل هذه �لزيادة يف �لطلب.

�ن من �ه��م مقومات نهو�ض �لبل��د�ن وتطويرها 
ه��و توفر �لنظم و�لقو�نن �ل�صليمة وح�صن �الد�رة 
�المكان��ات  و��صتثم��ار  و��صتغ��لل  و�لتنظي��م 
�ه��م  م��ن  �ن  ب�ص��كل �صحي��ح. كم��ا  و�لطاق��ات 
مقوم��ات �لنج��اح �لتنموي ه��و تلئ��م �لقو�نن 
و�حلرفي��ة  و�ل�صناعي��ة  �القت�صادي��ة  و�لنظ��م 
و�لتجاري��ة و�ل�صيا�صي��ة مع طبيع��ة �الن�صان وما 
تفر�ص��ه علي��ه خ�صو�صي��ة �النتم��اء ملجتمع��ه 
و�مكان��ات  طاق��ات  م��ن  ميل��ك  وم��ا  وظروف��ه 
وخ��ر�ت. ل��ذ� فان عملي��ة �لنهو���ض �لتنموي ما 
هي �ال عملية تكاملية تاأخذ بنظر �العتبار �لكثري 
من �ملتغري�ت و�لعو�مل �لتي يجب تنتظم وتن�صق 
ب�ص��كل منا�صب لكي تعط��ي ثمارها. كما يجب �ن 
ياأخذ باحل�صبان عند و�صع �أ�ص�ض �لتنمية �ملحلية 
�ملتغ��ري�ت �ل�صيا�صي��ة و�القت�صادي��ة �القليمي��ة 

و�لعاملية.
�ن عملي��ة �لنهو���ض �لتنموي و��صتثم��ار �لعقول 
كب��رية  بكف��اءة  �ملتوف��رة  �لب�ري��ة  و�مل��و�رد 
بالتاأكيد �صيعزز فر�ض �لنهو�ض �لتنموي �ل�صليم. 
�ن بلدن��ا ي�صن��ف من �لبل��د�ن �لتي متتل��ك ن�صبة 
كب��رية من �لفئ��ة �لعمرية �ل�صبابي��ة �ي متيل فيه 
كف��ة �العم��ار �ىل ترجي��ح كف��ة �لفئ��ة �ل�صبابية 

عل��ى �لفئة �لعمري��ة �لكبرية. ��صاف��ة لذلك يوجد 
غز�رة يف �لعقول �ملفك��رة و�ملنظرة و�لتي ميكن 
�ن تعم��ل بكف��اءة يف جماالت �لتطوي��ر و�البد�ع 
و�لتخطيط و�لقيام بدور ريادي يف توجيه �لعمل 
وف��ق روؤي��ة تنموي��ة �صحيحة باأف��ق ��صرت�تيجي 
و��صع ياأخذ بنظر �العتب��ار �المكانات و�لظروف 

و�خل�صو�صيات �ملحلية.
و�القت�ص��ادي  �المن��ي  �ال�صتق��ر�ر  ع��دم  �ن  �ال 
و�الجتماعي وق�صور �لروؤية لدى غالبية �صيا�صيي 
�لغفلة �و �ل�صدفة وغي��اب �ال�صرت�تيجية �ل�صليمة 
ب�صبب ج�صام��ة �الحد�ث �النية و�مل�صتجد�ت �لتي 
�فقدت �لتخطيط هويته وجعلت �ملخطط مييل �ىل 
رك��ن �ف��كاره و��صرت�تيجياته جانب��ا و�لنظر يف 
�مل�صتج��د�ت �لطارئة، وبالنتيجة عل��و �لهتافات 
و�ل�صع��ار�ت للرتويج ل��روؤى فجة با�صل��وب بر�ق 
تطل��ق للجمهور �لب�صيط وكاأنه��ا �حللول �لناجعة 

لكل م�صاكل وهموم و�زمات �لبلد.
�ن �لبل��د �لي��وم ال يع��اين م��ن نق�ص��ان �مل��و�رد 
�لب�ري��ة كم��ا ونوع��ا، لكن��ه يع��اين م��ن �زمات 
تعي��ق �لعم��ل وتعرق��ل عملي��ة �لنهو���ض، ف��ان 
�الطر و�لقو�نن و�لثقاف��ة �ملجتمعية و�آلية عمل 
�لنظ��م �القت�صادية يف �لبل��د كلها ��صبحت تعيق 
عملية �لنهو���ض وتعيق عملية توفري فر�ض عمل 
و��صتثم��ار �لقدر�ت �المكان��ات �ملحلية. يجب �ن 

ال يك��ون �حت�صان ��صحاب �لكف��اء�ت و�خلر�ت 
حمكوم بق��ر�ر �صيا�ص��ي لغر�ض �لنهو���ض بالبلد 
و�من��ا يج��ب �ن يك��ون ذل��ك حمك��وم باملقدر�ت 
�ملتوف��رة وما ميكن للكفاء�ت �ن تعمل به وتبدع 
يف تطوي��ره لتزيد �المكانات. لذ� يجب �ن تتمكن 
لي�ض �لدولة وموؤ�ص�صاتها و�منا �لكفاء�ت �لعر�قية 
�ملحلية و�ملهاجرة وموؤ�ص�ص��ات �لقطاع �خلا�ض 
و�ل���ركات �ل�صغرية و�لكبرية م��ن و�صع ��صا�ض 
تنموي �صحيح وناجح ممك��ن �لبدء به كم�روع 
�نقاذ ولي�ض م�روع ��صتهلك ونفاذ حتت ��ر�ف 
وز�رة �لتخطي��ط. يجب �ن تطل��ق وز�رة �لتخطيط 
مب��ادرة لعق��د موؤمت��ر يجتم��ع في��ه كل ه��وؤالء 
لغر���ض �خلروج بروؤية وتو�صي��ات و�قعية ممكن 
�ن تدر���ض بروؤي��ة ��صرت�تيجية لغر���ض ت�ريعها 
كقو�نن ممكن �ن تكون �خلطوة �الوىل للنهو�ض 

باقت�صاد �لبلد و��صتثمار �لطاقات و�المكانات.
�ن م��ا يطلق م��ن �صع��ار�ت هنا وهن��اك لغايات 
غري و��صحة �ملعامل يف جلب �لكفاء�ت �ملهاجرة 
وتوف��ري درجات وظيفية له��م دون وجود حاجة 
حقيق��ة لي�ض �صوى فت��ح �ملج��ال �لو��صع لغر�ض 
زي��ادة �ال�صته��لك ولي���ض زي��ادة �لتنمي��ة. كلنا 
ن�صمع ع��ن بر�عة �لعر�قي��ن �ملغرتبن يف �لطب 
وخمتل��ف �لعل��وم يف �ورب��ا و�مري��كا حيث �نهم 
يعمل��ون يف موؤ�ص�ص��ات متقدم��ة ومتط��ورة يف 

�جتماعية  منظوم��ة 
مع  ومن�صجمة  فعال��ة 
م��ا متوفر وحتم��ل قيم 
للحف��اظ عل��ى �ملق��در�ت 
�المكان��ات  وتنمي��ة 

وتطويرها.
ال  موؤ�ص�ص��ات  هك��ذ�  بن��اء  �ن 
و�من��ا  فق��ط  �لكف��اء�ت  يعتم��د 
��صا�صي��ن  عامل��ن  عل��ى  يعتم��د 
�الول: ه��و تر�صي��خ قي��م تربوي��ة يف 
و�ح��رت�م  �لعم��ل  لتقدي���ض  �ملجتم��ع 
�لقو�نن و�لنظ��م. و�لعامل �لثاين: يعتمد 
عل��ى روؤو�ض �الم��و�ل �لتي ممكن �ن تن�صئ 
هك��ذ� موؤ�ص�صات �صخم��ة وناجحة. بالتاأكيد 
�ن بناء هك��ذ� موؤ�ص�صات يحتاج �مو�ل �صخمة 
جد� ولي�ض مبقدور �لبل��د �ليوم بناءها و�د�رتها 
بفعالي��ة ما بن ليلة و�صحاها. �ن ما متوفر من 
موؤ�ص�صات تنموية حكومية حملية يف حالة ترجع 

كبري حي��ث يلحظ تف�ص��ي فيها �المي��ة �لثقافية 
و�ل�صناعية و�لتكنلوجية لغالبية �لعاملن فيها، 
وه��ذ� يجب �لتفكري به ومعاجلت��ه قبل �لبدء باأي 
م���روع تنم��وي �و توف��ري فر���ض عم��ل وهمية 
ال�صتيع��اب �لبطال��ة. يج��ب تر�صي��خ قي��م �لعم��ل 
وقد�صيت��ه ويج��ب �لتفك��ري باليات رف��ع �نتاجية 
�لعامل��ن يف كل موؤ�ص�ص��ات �لدول��ة �ن �صاع��ات 
�لعمل �ليومي للموظ��ف �حلكومي باملعدل �لعام 

ال تتجاوز �صاعة يوميا.
منذ �صنو�ت ونحن ن�صمع عدة �صعار�ت الحت�صان 
�لكف��اء�ت �ملهاجرة �خرها �طل��ق قبل �يام حيث 
�علن عن قيام وز�رة �لتخطيط باطلق ��صتمار�ت 
للكف��اء�ت  خمتلف��ة  ولغ��ات  �لعربي��ة  باللغ��ة 
�عادته��م  لغر���ض  الأبنائه��م  وحت��ى  �ملهاج��رة 
للوط��ن. وه��ذ� لي���ض �ص��وى �صع��ار �و ه��و خطوة 
لزي��ادة تبديد �لرثوة �ن مت �لعم��ل به دون و�صع 
��صا���ض �صحيحه ل��ه ودون �الخذ بنظ��ر �العتبار 
�المكانات �ملتوفرة وما هو �ملرجو من �حت�صان 
�لكفاء�ت �ملهاجرة وم��ا ميكن �ن تقدمه للتنمية 
�ملحلية و�لنهو�ض باقت�صاد �لبلد. طبعا بالتاأكيد 
يف �لع��امل �ملتقدم ال يتم �لبدء باأي م�روع ما مل 
يك��ن له مردود ربح م��ادي �و فيه تطوير وتنمية 

للمجتمع و�القت�صاد.
�ن تف�صري كلمة �الحت�صان هنا يبدو وكاأنه توفري 
منا�ص��ب �و توف��ري فر�ض عمل لفئ��ة حمددة جد� 
م��ن �لعرقي��ن �ملغرتب��ن. �ن �لبل��د �لي��وم لي�ض 
بحاج��ة لزي��ادة �ال�صتهلك وتبدي��د �لرثوة و�منا 
ه��و بحاجة �ىل وقفة ��صت���ر�ف �صحيح لتطبيق 
خط��ة تنموية ��صرت�تيجية �صحيحة ال�صتثمار كل 
�لطاقات و�المكانات �لب�رية �ملحلية يف �لد�خل 

قبل �خلارج.
هنا نط��رح عدة ت�ص��اوؤالت ويج��ب �ن ننطلق من 
�الجاب��ة عليه��ا لر�ص��م خط��ة حقيق��ة وو�قعي��ة 
للنهو���ض للتنموي �ل�صحيح �ملبن��ي على ��صا�ض 
��صرت�تيجية وو�قعية، يجب �ن نحدد ما نريد و�ن 
جنيب بو�قعية وبل مز�يد�ت عن �ال�صئلة �لتالية:

1. �ن م�صطل��ح �لكف��اء�ت �لعر�قي��ة �ملهاجرة ما 
ه��و �ال م�صطل��ح عام في��ه �لكثري م��ن �ل�صبابية 
وغ��ري و��ص��ح فماذ� يق�ص��د به؟!! ه��ل كل عر�قي 

مهاجر ميكن �عتباره كفاءة؟!
وفني��ة  تقني��ة  خ��رة  ميتل��ك  م��ن  كل  ه��ل   .2

وتكنولوجية و�صناعية يعتر كفاءة؟!
3. مب��اذ� تتميز �لكف��اء�ت �لعر�قية �ملهاجرة عن 
خريج��ي �جلامع��ات �لعر�قية؟!! ه��ل �مل�صكلة يف 
�ملناه��ج ونظم �لتعليم و�ملوؤ�ص�ص��ات �لتكنلوجية 

و�لفنية ما بن �خلارج و�لد�خل؟!
4. ماذ� ميكن �ن تقدم �لكفاء�ت �ملغرتبة للتنمية 

�ملحلية ب�صكل و��صح وحمدد؟
5. ه��ل �لبل��د فعل بحاج��ة لكفاء�ت وخ��ر�ت ؟! 

و�ين يحتاج هذه �لكفاء�ت و�خلر�ت؟!
6. ه��ل �ملبد�أ هو �لعمل على �لنهو�ض باالقت�صاد 

�م �ملبد�أ هو ت�صجيع �ملهاجرين للعودة للبلد؟!
7. �ملهاجرون هل لديه��م �لقدرة و�لرغبة للعودة 
و�لعي���ض يف �لبل��د بع��د �صن��ن م��ن �الغ��رت�ب؟! 
وخ�صو�ص��ا ونح��ن ن��رى كو�ق��ع ح��ال �ن �غلب 
�ل�صيا�صي��ن �لعر�قي��ن �لذي��ن ت�صنم��و� منا�ص��ب 
عدي��دة يف �لبلد الز�ل��ت عو�ئلهم تعي�ض يف بلد�ن 

�ملهجر �وربا و�مريكا و��صرت�ليا وكند�؟! وال يبدو 
�ن لديه��م �ي رغب��ة للعودة بعو�ئله��م للعي�ض يف 

�لعر�ق.
8. ه��ل �ن عملي��ة �حت�ص��ان �ملهاجري��ن وتوفري 
فر���ض عم��ل منا�صب��ة له��م �صتعمل عل��ى تر�صيخ 
قيم تربوية جديدة للمجتمع تن�صجم مع ما كانو� 

يعي�صونه يف �ملهجر؟!
9. ه��ل �ن �إطلق هكذ� مبادر�ت نابعة من حاجة 
ما�ص��ة و�رورة �م �نها جماملة ل�صيا�صي ما؟! �و 

ملغرتب ما �و ل�صديق مغرتب؟
10. كي��ف يعي���ض �ملغ��رتب �لعر�ق��ي يف �ر���ض 
�لغرب؟ هل توجد م�صكلة �قت�صادية �و �جتماعية 

للمغرتب �لعر�قي يف �ر�ض �ملهجر؟
11. ه��ل مت ح��ل م�ص��اكل جميع خريج��ي �لعر�ق 
وتوف��ري فر�ض عمل لهم علم��ا �ن �عد�دهم مئات 
�الالف �ن مل نق��ل �ك��رث قب��ل �لنظ��ر يف حل��ول 

مل�صاكل �ملغرتبن؟
12. �لي���ض من �الف�ص��ل �لعودة لبن��اء موؤ�ص�صات 
�لبل��د �لرتبوي��ة و�لعلمي��ة و�لتكنلوجي��ة لكي يتم 
تطوير �لقابلي��ات ون�صل بالنتيجة �ىل خمرجات 
للتعلي��م �لعر�ق��ي؛ خريج��ن ذوي كف��اءة عالية 
وقادري��ن عل��ى �ن يكونو� فعال��ن يف جمتمعهم 

وبناء بلدهم؟!
13. هل بلد�ن �لعامل �ملتقدم كموؤ�ص�صات حكومية 
�م  بلد�نه��م؟!  �لكف��اء�ت يف  م��ن حتت�ص��ن  ه��ي 
�ن موؤ�ص�ص��ات �لقط��اع �خلا���ض و�ل���ركات غري 
�حلكومي��ة هي م��ن توف��ر فر�ض عم��ل للكفاء�ت 
�لو�ف��دة �ىل بلد�نه��م؟! وهل تتوف��ر هكذ� �ركات 
يف �لع��ر�ق؟ وه��ل ميك��ن ل�رك��ة عاملي��ة كبرية 
�ن تق��وم بتعي��ن من ال حتتاج له��م يف جماالت 

تخ�ص�صها �لعلمية و�لبحثية و�النتاجية؟!
14. �لي�ض م��ن �الف�صل ت�صجي��ع �لقطاع �خلا�ض 
�ملحلي ال�صتيع��اب �خلر�ت و�لكف��اء�ت �ملحلية 
و�ملغرتبة وت�ريع قو�ن��ن منا�صبة للعمل ودعم 
�ل���ركات لتوف��ري فر���ض عم��ل وتطوي��ر  ه��ذه 
�مكاناته��ا لتكون هناك عملية تكاملية للنهو�ض 

باقت�صاد �لبلد؟!
15. ه��ل يف بل��د�ن �لع��امل �ملتق��دم تتوفر فر�ض 
عم��ل لكل حملة �ل�صهاد�ت �لعليا؟! �م �ن �حل�صول 
عل��ى عمل يك��ون �أ�صع��ب لكل من يحم��ل �صهادة 
عليا؟! طبعا �الجابة عن هذه �ال�صئلة لي�ض باالأمر 
�لب�صي��ط مل��ن يعت��ر عملي��ة �صياغ��ة ��صتمار�ت 
�و رف��ع �صع��ار�ت �و ت�صجي��ل قو�ئ��م باأ�صماء كذ� 
وك��ذ� �جن��از�ت ولرمب��ا �جن��از�ت عظيم��ة!!! �ن 
�الجن��از�ت �لت��ي ميك��ن �ن حت�ص��ب وت�صج��ل هي 
�لت��ي تعمل على توفري �الم��و�ل وتوفري �لطاقات 
وتنمي��ة �القت�ص��اد وتقليل �لكل��ف ورفع م�صتوى 
�لرتبي��ة و�لتعليم. طبعا ال �عرف هل فعل �رعت 
قو�نن ال�صتقبال �لكفاء�ت �م ال؟! لكن حقيقة مع 
�الح��رت�م لكل عر�قي �ري��ف حمب لبلده نرى �ن 
حتل �وال ��صكالي��ات �لد�خل وتر�صيخ قيم تربوية 
وجمتمعي��ة جدي��د للإن�ص��ان �لعر�ق��ي لك��ي يجد 
يف بل��ده م��ا ال يجده يف �ر���ض �لغربة لكي يعود 
طوع��ا بل مغريات تقدم له. و�منا يعود الأنه يجد 
يف �ر���ض �لوط��ن حا�صنة ل��ه وي�صع��ر بعر�قيته 
و�نتم��اءه وي�صعر بانه قادر عل��ى �ن يكون ع�صو 

فعال و�يجابي وي�صعر باأهميته يف وطنه.

تع��د �ملو�زن���ة �لعام����ة للدول����ة �أد�ة رئي�صية لتحقيق 
�الأه����د�ف �القت�صادي��ة، و�الجتماعي��ة، وحتتوي على 
ب�ر�مج �حلكوم�ة ملو�جه�ة �لتحديات �لقائم�ة، و�لعب�ور 
نح����و �آف����اق �مل�ص��تقب��ل م��ن خ����لل تعظي��م م��و�رد 
�لدول����ة، وتوجيهها مب����ا يحقق �أف�ص����ل ��صتخد�م لها 
و�أك��ر نف��ع ملختلف فئات �ملجتم��ع،ٕ  و�إعادة ترتيب 
�أولوي��ات �الإنف���اق �لع���ام و مر�عاة �لبع��د �الجتماعي 
كه��دف ��صرت�تيجي لل�صيا�صة �لعامة للدولة، تعود فكرة 
ون�صاأة مو�زنة �لر�مج و�الد�ء �ىل �لعام 1912، عندما 
قام��ت جلن��ة )تافت(بتقييم �و�ص��اع �ملو�زنة �ملطبقة 
وتب��ن له��ا �ن �الج��ر�ء�ت �حلالي��ة �ملطبق��ة يف �عد�د 
�ملو�زن��ة بحاج��ة �ىل تغي��ري�ت هام��ة، حي��ث �أو�ص��ت 

يف تقريره��ا �ىل ���رورة �عد�د مو�زن��ة �د�رية �صاملة 
وتبوبيه��ا يف �ص��ورة بر�مج ذ�ت وظائ��ف بح�صب نوع 
�لعم��ل، ولكن فكرة مو�زن��ة �الد�ء مل تنفذ بجدية �ال يف 
ع��ام 1934، عندما ب��د�أت وز�رة �لزر�عة �المريكية يف 

�عد�د مو�زنة بامل�روعات �ملنتظر �جنازها.
�ن مو�زن��ة �لر�م��ج و�الد�ء ماه��ي �ال تبوي��ب حدي��ث 
حل�صاب��ات �ملو�زن��ة يعط��ي �الخمي��ة و�لرتكي��ز عل��ى 
�لر�م��ج �حلكومي��ة وماتق��وم ب��ه �حلكومة م��ن �جناز 
للر�م��ج و�مل�صاري��ع، ولي�ض على �أ�صا���ض مايتم �نفاقه 
كم��ا هو يف مو�زن��ة �لبنود، �أي �أنها ترك��ز على �لهدف 
نف�ص��ه ولي�ض على و�صائ��ل حتقيق �له��دف، مبعنى �أخر 
�هتم��ام هذ� �لنوع ين�صب على قيا�ض �لكلفة �الجمالية 
لرنامج معن بغ���ض �لنظر عن من يقوم بالتنفيذ، �ي 
�ن �الهتم��ام يرتك��ز على ن�ص��اط �حلكوم��ة ولي�ض على 

و�صائ��ل تنفي��ذ ه��ذ� �لن�ص��اط، �ذ ميكن تعري��ف مو�زنة 
�لر�مج و�الد�ء باأنها ) و�صيلة لتبويب بيانات �ملو�زنة 
�لعامة للرتكيز على �لر�مج �حلكومية ولي�ض على ن�صب 

�النفاق على هذه �لر�مج(.
وعلي��ه ف��اأن ه��ذه �ملو�زن��ة تعم��ل عل��ى �ب��ر�ز وظيفة 
جدي��دة للدول��ة هي �لرقاب��ة �الد�رية بداًل م��ن �لرتكيز 
على وظيف��ة �لرقابة �ملالية �لتقليدي��ة، وعرفتها جلنة 
�لتنمي��ة �القت�صادية يف �لواليات �ملتح��دة �المريكية 
باأنه��ا ) جمموع��ة �ال�صالي��ب �لت��ي من خلله��ا ميكن 
مل��در�ء �لر�مج م��ن �لرتكيز على تنفي��ذ �الهد�ف �لتي 
تقع �صم��ن م�صوؤولياتهم ب�صورة دقيقة ومقارنو تنفيذ 
ه��ذه �الهد�ف ح�صب �لوق��ت و�صاعات �لعم��ل(، كما �ن 
ه��ذه �ملو�زن��ة ق��ادرة على تزوي��د �جلمي��ع مبعلومات 
الميك��ن �حل�ص��ول عليه��ا م��ن خ��لل ط��رق �ملو�زن��ة 

�لتقليدية.
فالفل�صف��ة �ال�صا�صية �لتي تبنى عليه��ا مو�زنة �لر�مج 
و�الد�ء تب��د�أ م��ن حتدي��د �أه��د�ف �لعم��ل �حلكومي، ثم 
و�ص��ع �لر�مج �لتي حتقق �اله��د�ف، وو�صع �آلية متكن 
م��ن �إج��ر�ء �ملقارن��ة بن �اله��د�ف و�لنتائ��ج، وتقدمي 
نتائج ت�صل��ح لتكون قاعدة التخاذ �لق��ر�ر�ت، وتعتمد 

مو�زنة �لر�مج و�الد�ء على ثلثة عنا�ر هي :
�لر�م��ج  �لعملي��ات �حلكومي��ة بح�ص��ب  1- ت�صني��ف 

و�الن�صطة .
2- و�صع مقايي�ض للد�ء.

3- تقدمي تقارير مف�صلة عن �الد�ء.
مز�يا تطبيق مو�زنة �لر�مج و�الد�ء

وتتمثل هذه �ملز�يا يف �التي :
1- �عط��اء �ص��ورة دقيقة عن حجم �النف��اق �حلكومي 

م��ن خلل حتدي��د علمي م�صبق بتكلف��و ما�صيتم تنفيذه 
من �عمال.

2- تو�صي��ع �صلحيات �لقائم��ن على �المر يف جمال 
�ىل  ت��وؤدي  وباملقاب��ل  �لذ�تي��ة،  و�لرقاب��ة  �لتخطي��ط 
حتميله��م م�صوؤولي��ة عدم �لكف��اءة �لتي ق��د حت�صل يف 

�الد�ء.
3- رف��ع كف��اءة �د�ء �جهزة �لرقاب��ة �ملالية و�الد�رية 

من خلل ��صافة موؤ�ر�ت جديدة للتقومي و�لرقابة.
4- تن�صي��ق �لر�مج و�الن�صط��ة �حلكومية ومنع حدوث 

�ي �زدو�جية مابينها.
5- مرونة توزي��ع �ملخ�ص�صات على �ملهام و�الن�صطة 
وفقًا الهميتها �لن�صبية مبا يوؤدي �ىل �ال�صتخد�م �المثل 

للمو�رد.
6- رف��ع كف��اءة �لنظ��ام �ملحا�صبي وزي��ادة �العتماد 

عل��ى بيانات تكاليف �الد�ء �حلكومي وزيادة موثوقية 
�لتقاير �ملالية.

7- �يج��اد تر�ب��ط �أف�ص��ل ب��ن �خلطط ق�ص��رية �الجل 
و�ملتو�صطة وطويلة �الجل، ومز�يا �أخرى عديدة.

�صعوبات تطبيق مو�زنة �لر�مج و�الد�ء
وتتج�صد هذه �ل�صعوبات و�ملعوقات باالأتي :

1- نق�ض �لكو�در �ملوؤهلة عمليًا وفنيًا لتنفيذ مثل هذه 
�الأ�ص�ض.

2- �صعوبة قيا�ض �الن�صطة يف �صورة وحد�ت ناجت، �و 
حتديد كلفة �لوحدة.

3- �صعوب��ة ربط �الد�ء بالهدف وكذلك �صعوبة قيا�ض 
�لفاعلية.

4- ع��دم ملئمة �لهي��اكل �لتنظيمي��ة للجهاز �الد�ري 
للدولة لتطبيق هذ� �لنموذج.
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سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

578.66
 6.32

 1.08%
758,109,482

1,046,465,864
503
30
3

16
11

0.70
 175,419,008.00

0.36
 128,855,968.00

0.38
 51,460,800.00

2.49
 26,776,356.00

0.46
 26,592,500.00

 )BBOB( بغداد

 )BGUC( خليج

 )BIME( اوسط

 )IBSD( بيبسي

 )IMAP( مندوا

0.36
 360,717,040.00

0.70
 253,570,000.00

0.38
 137,890,268.00

0.26
 53,687,989.00

0.64
 41,750,000.00

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

 )BIME( اوسط

 )BUND( متحد

 )IMAP( مندوا
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البطالة... وسببها الرئيسي في العراق


